ШКОЛИ ДЛЯ ДІТЕЙ З УКРАЇНИ
Ви зареєстровані та розміщені? Чи вирішуєте ви відвідування школою дітьми?
Пам'ятайте, що початок школи підходить тільки тоді, коли ваша дитина готова до нього і не сприймає це як стресову
подію.
Адаптація: Нехай діти граються, пізнають навколишнє середовище та вивчають чеську мову. У нашій країні
ми пропонуємо багато видів діяльності, яких ви знайдете на: www.olomouckeskolstvi.cz
У разі питань ви також можете зателефонувати за тел. 585 508 661 або 585 508 359.

Чеська мова: скористайтеся широкою пропозицією та вивчіть чеську:

www.upol.cz/ukrajina/
www.skolapopulo.cz/
www.olkraj.cz/urcene-zakladni-skoly-pro-jazykovou-pripravu-zaku-cizincu-cl-5326.html
www.oa-sumperk.cz/
www.oaprerov.cz/
www.epol.cz/
В яку школу записати свою дитину?
1.

Для дітей від 3 до 6 років є дитячий садок (mateřská škola - матержскá школа). Останній рік перед вступом
до початкової школи є обов'язковим. У 2021/22 навчальному році (з 1 вересня 2021 року) це стосується дітей,
народжених з 1 вересня 2015 року до 31 серпня 2016 р. Дитина повинна зареєструватися до школи за місцем
перебування протягом 90 днів з моменту отримання візи. Дитина не повинна мати щеплення.
У 2022/23 навчальному році (з 1 вересня 2022 року) обов’язок відвідувати дитячий садок поширюється
на дітей, народжених з 1 вересня 2016 р. по 31 серпня 2017 р. У цьому випадку дитина не повинна мати
щеплення.
Для дітей молодшого віку не обов'язково відвідувати дитячий садок, у разі якщо ви хочете віддати дитину
в садок, дитина повинна мати щеплення.

2.

У нас є початкова школа (základní škola - зáкладнí школа) від 6 до 15 років. У 2021/22 навчальному році
відвідування початкової школи обов'язковим для дітей народжених з 1 вересня 2006 року до 31 серпня 2015
р. Дитина повинна бути зарахована до школи за місцем проживання протягом 90 днів з моменту отримання
візи. Від 1 вересня 2022 року обов'язок відвідувати школу буде поширюватися на народжених у період
від 1. вересня 2007 року до 31 серпня 2016 p.

3.

Після закінчення початкової школи діти можуть навчатися в середній школі (střední škola - cтржеднí школа).
Її вибір залежить від рівня знань дітей. У нас в області (Olomoucký kraj - Оломоуцький край) ви можете
навчатися в гімназіях, професійних школах або навчатися ремеслу. У разі що ви хочете, щоб дитина почала
перший клас школи з 1 вересня 2022, потрібно подати заявку на участь у випускних дисциплін (maturitní obory
- матурітнí обори) до 5 квітня 2022 p., в інших - до 8 квітня 2022, і пройти процедуру прийому. Реєстрація
та додаткова інформація про правила прийому ви отримаєте в обраній середній школі. Рішення про вступ
до вищого класу вирішують директори шкіл після оцінки знань. Список шкіл Оломоуцького краю можна
знайти за посиланням: www.olomouckeskolstvi.cz

Якщо вам потрібна консультація, ви можете звернутися:
Оломоуцький край - e-mail: skola@olkraj.cz, тел.: 585 508 856
Національний Педагогічний Інститут Чеської Республіки Оломоуц (Národní pedagogický is�tut České republiky)
- Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D. (Mgr. Ірена Балабан Чакірпалоглу, д.т.н.), електронна пошта:
irena.cakirpaloglu@npi.cz, телефон: 778 880 449
Методичний портал MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Міністерствo освіти, молоді та спорту):
www.edu.cz/ukrajina/

